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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1087/2011, ingediend door Malek Piotr (Poolse nationaliteit), over 
het opleggen van een volumeplafond bij reclames op televisie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant vraagt om een wetsvoorstel dat het geluidsniveau van 
reclameboodschappen/aankondigingen in de EU reguleert. Hij klaagt dat momenteel 
dergelijke wetgeving niet bestaat en dat de reclames die luider zijn dan het voorafgaande of 
erop volgende programma klanten werkelijk van streek maken en dat ze zelfs in bepaalde 
situaties gevaarlijk kunnen zijn. Rekwestrant vraagt om een wetgevingsvoorstel over deze 
kwestie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 januari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Opmerkingen van de Commissie

Een mogelijke regeling van het volume van reclameboodschappen op televisie werd 
besproken tijdens de vaststellingsprocedure van Richtlijn 2007/65/EG1 tot wijziging van de 
richtlijn "Televisie zonder grenzen" (Richtlijn 89/552/EEG)2. De gewijzigde richtlijn, die 
werd gecodificeerd onder Richtlijn 2010/13/EU3 en werd herdoopt tot de "richtlijn 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:NL:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0552:20071219:NL:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:NL:PDF
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audiovisuele mediadiensten (AVMD)", bevat echter geen bepalingen over dit onderwerp. Men 
ging er immers van uit dat dit onderwerp meer geschikt is voor regeling op nationaal niveau 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel.

Zo vaardigde de Poolse nationale omroepraad een verordening uit op 30 juni 2011 betreffende 
de beginselen van reclameboodschappen en telewinkelen op radio en televisie (item 895 van 
het Poolse staatsblad nr. 150). Hierin is bepaald dat de luidheid van reclameboodschappen en 
telewinkelen de luidheid van de voorafgaande programma's niet mag overschrijden 
(hoofdstuk 10, punt 1) en in het aanhangsel bij de verordening zijn de betreffende 
meetmethodes opgenomen.

In het Verenigd Koninkrijk bepaalt de wet inzake reclameboodschappen via omroepdiensten 
dat reclameboodschappen niet overdreven luid of schel mogen zijn (hoofdstuk 4, punt 7) en 
stelt deze wet ook meetmethoden vast. De ASA, de onafhankelijke regulator voor 
reclameboodschappen in het Verenigd Koninkrijk, is verantwoordelijk voor de naleving van 
deze bepaling en heeft bijvoorbeeld in februari 2010 zijn steun verleend aan een klacht dat 
een aantal reclameboodschappen te luid waren en een schending waren van de voornoemde 
wet1.

Ten slotte, en ongeacht de regeling van het volume van reclameboodschappen op televisie, 
kunnen lidstaten, in overeenstemming met artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2010/13/EU, op 
nationaal niveau strengere regels vaststellen, zorgen voor strengere beperkingen op de duur 
en/of telewinkelen of reclameboodschappen beperken tot bepaalde producten of diensten, op 
voorwaarde dat deze beperkingen verenigbaar zijn met het EU-recht.

Tot op heden, en voor dezelfde redenen als in 2007, is de Commissie niet van plan een 
wijziging van de richtlijn audiovisuele mediadiensten voor te stellen om dit onderwerp te 
regelen.

                                               
1 ASA-interventie inzake ITV3 Ltd, http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2010/2/ITV3-
Ltd/TF_ADJ_48082.aspx


